
FRIVILLIGAFTEN
Døveforeningen af 1866



Hvorfor frivilligaften?

• Foreningen har ikke  længere lønnede ansatte

•Vision: At opbygge et stærkt frivilligemiljø

•Brug for frivillige, om så vi bruger huset eller ej

Det kan betyde mange ting at være frivillig - og opgaverne er 
mangfoldige. Du skal ikke slide dig op, det skal være rart og sjovt.

F.eks. at lave kaffe og kage til møder.



Som frivillig

Bidrager du til:

•At fremme tegnsprogmiljøet i Hovedstaden

•At folk får glæde af din indsats / bruger foreningen

•At fremme livskvalitet og tilgængelighed for døve/hørehæmmede

… Og meget mere! 



At være frivillig

•Når du er frivillig, er du også ambassadør for foreningen

•Vores værdier er, at der skal være plads til alle – og at alle er 
velkomne! 

•Du afspejler foreningens værdier i dit frivillige arbejde



Historie fra en frivillig

•Roskilde festivalen (Mads)



På dit CV

Ved at sætte dit frivillige arbejde på CV’et viser det, at du
engagerer dig og bidrager til at gøre en forskel.

Ved at arbejde frivilligt lærer du at strukturere, tage ansvar, være en 
god repræsentant for din organisation m.v.



På dit CV

LinkedIn



Præsentation af Frivilligehåndbog



Det får du ud af at være frivillig

● Adgang til vores frivillige-lounge med gratis kaffe, te og saftevand. Her kan du 
slappe af, snakke med de andre frivillige og holde møder

● Rabat på drikkevarer 
● Mad på udvalgte vagter 
● Adgang til overnatning på udvalgte vagter
● Frivilligfest 1 gang om året



Frivilligaften

  -   Marts: Frivilligfest

- Maj: Frivilligaften, hvor aktivitetsplanen afsluttes,  således at der kan søges om 
midler §18 for næste år. Sidst frist er omkring d. 1. september.



Det forventer vi af dig 

Som frivillig er du med til at skabe en god stemning i huset. 

Vi vil derfor gerne have, at du:

● Tænker på dig selv som medskaber af både din egen og alle andres oplevelse. Vær den 
frivillige, du også selv gerne vil møde.

● Behandler alle med tolerance og respekt og er med til at sikre, at andre frivillige og 
gæster gør det samme

● Har forståelse for, at vores medlemmer er meget forskellige – vi har også medlemmer, 
der er døv+ dvs. 

● Bidrager til god stemning for alle ved altid at være den, der bidrager til løsningen frem 
for konflikten



PAUSE



Dine muligheder i 1866 som frivillig



Administration

Opgaver du kan tage:

● Skrive referater til bestyrelsesmøde.
● Lave kaffe/kage og bestille mad
● Grafiske opgaver
● Medlemsarkivering
● Regnskab
● Være med i 1866 museet



Repræsentation

Du har også mulighed for at repræsentere Døveforeningen til 
konferencer, møder, repræsentantskabsmøder mm. Her får du 
mandat til at udtrykke Døveforeningen af 1866s holdninger.



Cafe 17

Opgaver du kan tage:

● Medlem af Café 17-udvalget (møde 6 x om året)
● I baren til Værestedet
● Forefaldende bar-opgaver i Café 17
● Oprydning i depotrum
● Lave et nyt depotrum
● Forefaldende småopgaver



Ejendom/udejning

Opgaver du kan tage:

● Være med i ejendomsudvalg (6 gratis pizzaer om året)
● Optimering af ejendommen
● Oprydningsopgaver (loft, kælder, udearealer  m.m.)
● Indretning af f.eks frivilliglounge 
● Forefaldende småopgaver
● Udlejning - udlevere nøgler, rundvisning
● Koordinering af håndværkere



Arrangementer

Eksempel på arrangementer:
● Foredrag, debatter, fester, kurser, ud-af-huset

Opgaver du kan tage:
● Medlem af aktivitetsudvalget (møde 4 x om året)
● Brainstorme/planlægge årshjul for arrangementer
● Være tovholder på arrangementer
● Frivillig til  arrangementer (stå i baren, praktiske opgaver)
● Opslå arrangementer på web og SoMe



Projekter

Opgaver du kan tage:

● Brainstorme nye projektideer
● Lave oplæg til projekter
● Frivillig projektmedarbejder



Kun fantasien sætter grænser

Vi har fremlagt en række muligheder, men vi vil rigtig gerne få  nye 
ideer og input til hvad man ellers kan være frivillig med.

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine idéer.



Facebookside for frivillige



Fremtidsværksted



A: Administration/projekter (Mads)
B: Café 17 (Søren)
C: Ejendom (Christian)
D: Arrangementer (Mette)



Opsamling & afslutning


